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Το εξάρθρημα του γόνατος είναι 
σπάνια κάκωση και μερικές φορές η 
διάγνωσή του είναι δύσκολη, γιατί 

πολλά εξαρθρήματα του γόνατος ανα-
τάσσονται εύκολα και η διάγνωσή του 
καθίσταται δύσκολη, ιδιαίτερα στα χέρια 
άπειρου εξεταστή.
Η	συνήθης	αιτία	κάκωσης	που	προκαλεί	
εξάρθρημα	του	γόνατος	είναι	τα	τροχαία	
ατυχήματα.	Εξαρθρήματα	γόνατος	όμως	
προκαλούνται	και	σε	βιομηχανικά	ατυχή
ματα,	όπως	και	στη	διάρκεια	διαφόρων	
αθλητικών	δραστηριοτήτων,	ιδιαίτερα	τα	
τελευταία	χρόνια	που	ο	γενικός	πληθυσμός	
ασχολείται	με	αθλητικές	δραστηριότητες	
υψηλής	έντασης	και	ταχύτητας	και	τα	στοι
χεία	που	κυριαρχούν	στην	οργανωμένη	
άθληση	είναι	η	δύναμη	και	η	ταχύτητα.	
Έτσι	εξηγείται	η	αύξηση	περιστατικών	με	
εξάρθρημα	του	γόνατος	κατά	τα	τελευταία	
χρόνια.
Άμεση	πρόσκρουση	του	άνω	τριτημορί
ου	της	κνήμης	στο	πρόσθιο	τμήμα	του	
αυτοκινήτου,	όταν	το	γόνατο	βρίσκεται	
σε	κάμψη,	αποτελεί	μηχανισμό	κάκωσης	
που	προκαλεί	εξάρθρημα	του	γόνατος	
στα	τροχαία	ατυχήματα.	Αυτό	προκαλεί	
οπίσθιο	εξάρθρημα	της	κνήμης	σε	σχέση	
με	το	μηρό.
Η	χρήση	των	ζωνών	ασφάλειας	φαίνεται	
ότι	έχει	ελαττώσει	την	πιθανότητα	αυτής	
της	κάκωσης.
Στα	σπορ,	η	βίαιη	υπερέκταση	ή	η	βίαιη	
υπέρκαμψη	σε	συνδυασμό	με	καταπονήσεις	
ραιβοποίησης	ή	βλαισοποίησης	του	γόνατος	
είναι	δυνατό	να	προκαλέσουν	ρήξεις	πολ
λών	συνδέσμων	του	γόνατος	και	επομένως	
εξάρθρημα	της	άρθρωσης	αυτής.

Ταξινόμηση του εξαρθρήματος 

του γόνατος
Η	ταξινόμηση	του	εξαρθρήματος	του	
γόνατος	βασίζεται	κυρίως	στη	θέση	της	
παρεκτοπισμένης	κνήμης	σε	σχέση	με	το	
μηρό.	Οι	τέσσερις	κύριες	μορφές	είναι:	η	
πρόσθια,	η	οπίσθια,	η	έσω	και	η	έξω.
Στις	περιπτώσεις	όπου	το	εξάρθρημα	έχει	
αναταχθεί,	κατατάσσεται	ανάλογα	με	την	
κατεύθυνση	της	αστάθειας.	Η	στροφική	
αστάθεια	είναι	η	πέμπτη	μορφή	εξαρθρή
ματος	του	γόνατος.

Πρόσθιο εξάρθρημα του γόνατος
Το	πρόσθιο	εξάρθρημα	του	γόνατος	είναι	
ο	πιο	συνηθισμένος	τύπος	εξαρθρήματος	
του	γόνατος	(40%	περίπου).	Προκαλείται	κυ
ρίως	από	δυνάμεις	που	προκαλούν	έντονη	
υπερέκταση	του	γόνατος,	με	συνέπεια	βίαιη	
παρεκτόπιση	της	κνήμης	προς	τα	εμπρός.	
Σε	υπερέκταση	30ο,	το	πρώτο	ανατομικό	
στοιχείο	που	θα	υποστεί	ρήξη	είναι	ο	οπί
σθιος	θύλακος.	Τα	επόμενα	είναι	οι	χιαστοί	
σύνδεσμοι.	Ο	πρόσθιος	χιαστός	ρήγνυται	
πρώτος	και	στη	συνέχεια	ο	οπίσθιος.
Υπάρχουν	εξαρθρήματα	του	γόνατος	με	
ρήξη	του	πρόσθιου	χιαστού	και	του	οπί
σθιου	θυλάκου,	με	ακέραιο	τον	οπίσθιο	
χιαστό.	Ρήξη	της	ιγνυακής	αρτηρίας	παρατη
ρείται	σε	βίαιες	υπερεκτάσεις	του	γόνατος	
50ο,	αν	και	αυτό	είναι	δυνατό	να	συμβεί	και	
σε	λιγότερες	μοίρες	υπερέκτασης.
Ένα	ποσοστό	39%	των	κακώσεων	της	
ιγνυακής	αρτηρίας	περιγράφεται	στη	βι
βλιογραφία	σε	κακώσεις	που	προκαλούν	
πρόσθιο	εξάρθρημα	του	γόνατος.
Βλάβες	των	πλάγιων	συνδέσμων	είναι	
δυνατό	να	προκληθούν	σε	ένα	πρόσθιο	
εξάρθρημα	του	γόνατος,	αλλά	ο	συν
δυασμός	αυτός	θα	προκαλέσει	αστάθεια	

πολλαπλής	κατεύθυνσης	(multidirectional	
instability).

Οπίσθιο εξάρθρημα του γόνατος
Οπίσθιο	εξάρθρημα	του	γόνατος	συμβαί
νει	σε	ποσοστό	περίπου	33%	των	εξαρ
θρημάτων.	Την	πιο	συνήθη	αιτία	αυτού	
του	εξαρθρήματος	αποτελούν	τα	τροχαία	
ατυχήματα.
Η	κλασική	πρόσκρουση	του	άνω	τριτημο
ρίου	της	κνήμης	στο	πρόσθιο	τμήμα	του	
αυτοκινήτου	(dashboard),	όταν	το	γόνατο	
βρίσκεται	σε	κάμψη,	προκαλεί	βίαιη	παρε
κτόπιση	της	κνήμης	προς	τα	πίσω	και	επο
μένως	οπίσθιο	εξάρθρημα	του	γόνατος.	
Εδώ	θα	πρέπει	να	σημειωθεί	ότι	απαιτείται	
μεγαλύτερη	βία	για	να	εξαρθρωθεί	το	γό
νατο	προς	τα	πίσω	με	αυτόν	το	μηχανισμό,	
παρά	στο	πρόσθιο	εξάρθρημα	με	τη	βίαιη	
υπερέκταση	του	γόνατος.
Ο	οπίσθιος	χιαστός	πάντοτε	υφίσταται	
ρήξη	κατά	τη	διάρκεια	ενός	οπισθίου	ε
ξαρθρήματος,	γιατί	είναι	ο	σύνδεσμος	που	
προβάλλει	την	κυρίως	αντίσταση	σε	μια	
βίαιη	παρεκτόπιση	της	κνήμης	προς	τα	
πίσω.	Ο	πρόσθιος	χιαστός	συνήθως	υφίστα
ται	ρήξη	αλλά	υπάρχουν	και	περιπτώσεις	
οπισθίου	εξαρθρήματος	με	ακέραιο	τον	
πρόσθιο	χιαστό.
Οι	πλάγιοι	σύνδεσμοι	μπορούν	να	υπο
στούν	ρήξη	και	κυρίως	τα	ανατομικά	στοι
χεία	της	οπίσθιαςέξω	γωνίας	του	γόνατος,	
όταν	ταυτόχρονα	με	τη	βίαιη	προς	τα	πίσω	
παρεκτόπιση	του	γόνατος	επενεργούν	και	
δυνάμεις	που	προκαλούν	βίαιη	προσαγω
γή	ή	απαγωγή	της	κνήμης	σε	σχέση	με	
το	μηρό.	Αυτές	οι	περιπτώσεις	οδηγούν	
στην	πολλαπλή	αστάθεια	του	γόνατος	
(multidirectional	instability).

Στο	οπίσθιο	εξάρθρημα	του	γόνατος	συ
νυπάρχει	βλάβη	της	ιγνυακής	αρτηρίας	σε	
ποσοστό	44%,	σύμφωνα	με	στοιχεία	της	
σύγχρονης	βιβλιογραφίας.	Η	βίαιη	παρεκτό
πιση	της	κνήμης	προς	τα	πίσω	συμπιέζει	
την	ιγνυακή	αρτηρία,	με	αποτέλεσμα	να	
υφίσταται	ρήξη.	Μερικές	φορές	είναι	δυ
νατό	να	υπάρχει	μερική	ρήξη	αυτής	και	
η	κάκωση	αυτή	να	μη	διαγνωστεί	σε	μια	
αρχική	κλινική	αξιολόγηση.
Η	υποψία	για	την	κάκωση	της	ιγνυακής	
αρτηρίας	στα	εξαρθρήματα	αυτά	θα	πρέ
πει	πάντοτε	να	υπάρχει	στο	νου	του	εξε
ταστή.

Πλάγιο-έσω και πλάγιο-έξω 
εξάρθρημα γόνατος
Ο	μηχανισμός	κάκωσης	στα	πλάγια	εξαρ
θρήματα	του	γόνατος	προέρχεται	από	
έντονη	εφαρμογή	βίας	στην	έσω	ή	έξω	
επιφάνεια	του	γόνατος,	όταν	το	πέλμα	
πατάει	σταθερά	στο	έδαφος.	Αυτό	έχει	
ως	αποτέλεσμα	τη	βίαιη	προσαγωγή	(ραι
βότητα)	ή	βίαιη	απαγωγή	(βλαισότητα)	της	
κνήμης	σε	σχέση	με	το	μηρό	και	τη	ρήξη	
των	αντίστοιχων	θυλακοσυνδεσμικών	στοι
χείων	του	γόνατος.	Τα	εξαρθρήματα	αυτά	
είναι	πολύ	σπάνια	σε	σύγκριση	με	το	πρό
σθιο	και	οπίσθιο	εξάρθρημα	του	γόνατος.	
Το	ποσοστό	για	το	πλάγιοέξω	εξάρθρημα	
είναι	περίπου	18%	ενώ	για	το	έσω	4%.	
Σε	οστεοπορωτικούς	ασθενείς	είναι	δυνα
τό	να	συνυπάρχει	και	κάταγμα	των	κνημιαί
ων	κονδύλων	ή	υπερκονδύλιο	κάταγμα.	Ο	
κλασικός	τύπος	αυτού	του	εξαρθρήματος	
με	πλάγιαέσω	ή	έξω	παρεκτόπιση	περι
λαμβάνει	ρήξη	των	αντίστοιχων	θυλακο
συνδεσμικών	στοιχείων	και	τουλάχιστον	
του	ενός	χιαστού	συνδέσμου.

Εξάρθρημα του γόνατος
Γ.Χ. ΚΕΛΑΛΗΣ1,2, Π. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ1, Α. ΜΗΤΣΟΥ1

1Γ’ Ορθοπαιδική Κλινική, Θεραπευτήριο «Υγεία», Αθήνα
2Ε’ Ορθοπαιδική Κλινική και Μονάδα Σπονδυλικής Στήλης, Νοσοκομείο ΚΑΤ, Αθήνα

Ο	όρος	εξάρθρημα	του	γόνατος	υποδηλώνει	πολλαπλές	
συνδεσμικές	κακώσεις	της	άρθρωσης	ή	άρθρωση	με	πολλαπλή	αστάθεια.	

Τουλάχιστον	δύο	από	τους	τέσσερις	μεγάλους	συνδέσμους	
θα	πρέπει	να	έχουν	υποστεί	ρήξη,	για	να	ταξινομηθεί	η	αστάθεια	

ως	εξάρθρημα	του	γόνατος.

Εικόνα 1. Προσθιοπίσθια	
ακτινογραφία	εξαρθρή-
ματος	γόνατος.

Εικόνα 2. Μαγνητική	
τομογραφία 	 εξαρ-
θρήματος	 γόνατος,	
όπου	είναι	προφανής	
η	 πλήρης	 διαταραχή	
των	συνδεσμικών	στοι-
χείων.



Συγκρινόμενες	οι	κακώσεις	αυτές	με	το	
πρόσθιο	ή	οπίσθιο	εξάρθρημα	κακώσεις	
όπου	είναι	δυνατό	να	διασωθούν	τα	πλα
γιοθυλακοσυνδεσμικά	στοιχεία	βλέπουμε	
ότι	προκαλούν	πιο	σοβαρές	και	αναπηρικές	
αστάθειες,	οι	οποίες	μάλιστα	παίρνουν	τη	
μορφή	της	πολλαπλής	αστάθειας	(multi
directional	instability).
Το	ποσοστό	βλάβης	της	ιγνυακής	αρτηρίας	
στο	πλάγιοέξω	εξάρθρημα	είναι	μόνο	6%	
ενώ	στο	πλάγιοέσω	περίπου	25%.
Νευρολογικές	βλάβες	είναι	πιο	συχνές	
στο	πλάγιοέξω	εξάρθρημα	του	γόνατος,		
λόγω	της	ανατομικής	σχέσης	του	περονιαί
ου	νεύρου	με	την	πλάγιαέξω	επιφάνεια	
του	γόνατος.	Το	περονιαίο	νεύρο	υφίσταται	
βλάβες	μαζί	με	τις	κακώσεις	των	οπισθίων
έξω	θυλακοσυνδεσμικών	στοιχείων.	

Η	βλάβη	του	νεύρου	αυτού	μπορεί	να	είναι	
από	απλή	νευραπραξία	μέχρι	πλήρης	ρήξη	
του	νεύρου.	Η	πρόγνωση	για	να	αναλάβει	
το	νεύρο	σε	αυτές	τις	κακώσεις	αντιστοιχεί	
σε	ποσοστό	μικρότερο	του	50%.
Βλάβες	του	κνημιαίου	νεύρου	είναι	πολύ	
πιο	σπάνιες	σε	αυτές	τις	κακώσεις.
Το	πλάγιοέξω	εξάρθρημα	του	γόνατος	μερι
κές	φορές	είναι	αδύνατο	να	αναταχθεί	κλειστά.	
Αυτό	οφείλεται	στην	παρεμβολή	τμήματος	
του	έσω	αρθρικού	θυλάκου	μεταξύ	των	αρ
θρικών	επιφανειών	μηρού	και	κνήμης.
Ο	έσω	μηριαίος	κόνδυλος	τρυπά	και	δια
περνά	τον	έσω	αρθρικό	θύλακα	και	η	κνήμη	
παρεκτοπίζεται	βίαια	προς	τα	έξω.
Στις	περιπτώσεις	αυτές	συνιστάται	άμεση	
ανοικτή	ανάταξη	του	εξαρθρήματος.

Αγγειακές βλάβες
Η	ιγνυακή	αρτηρία	είναι	δυνατό	να	υποστεί	
κάκωση	είτε	από	άμεση	πλήξη	είτε	από	διά
ταση.	Το	ποσοστό	βλάβης	αυτής	ανέρχεται	
στο	40%.
Είναι	πολύ	σπουδαίο	να	αναγνωρισθεί	και	
να	αντιμετωπιστεί	έγκαιρα	η	βλάβη	της	αρτη
ρίας	αυτής,	γιατί	ακόμη	και	σήμερα	γίνονται	
ακρωτηριασμοί	λόγω	της	κακής	πρώιμης	
εκτίμησης.
Αρτηριογραφία	θα	πρέπει	να	γίνεται	όταν	
υπάρχουν	κλινικά	σημεία	ύποπτα	για	βλάβη	
της	ιγνυακής	αρτηρίας.	Ασφαλώς	θα	πρέπει	
να	δίνεται	προτεραιότητα	στην	αποκατάσταση	
της	βλάβης	της	αρτηρίας.
Ασθενείς	με	καλό	σφυγμό	της	ραχιαίας	του	
ποδός	αρτηρίας,	καλή	κυκλοφορία,	χωρίς	
κανένα	σύμπτωμα	ισχαιμίας	θα	πρέπει	να	
παρακολουθούνται	συχνά.	Στην	περίπτωση	

αυτή	δεν	ενδείκνυται	αρτηριογραφία.

Νευρολογικές βλάβες
Βλάβη	νεύρων	σε	εξάρθρημα	του	γόνατος	
περιγράφεται	σε	ποσοστό	1640%.	Αν	και	το	
κνημιαίο	νεύρο	βρίσκεται	περισσότερο	σε	
κίνδυνο,	το	περονιαίο	νεύρο	είναι	αυτό	που	
υφίσταται	βλάβες	πιο	συχνά.	Βλάβες	του	νεύ
ρου	αυτού	παρουσιάζονται	σε	όλους	τους	
τύπους	του	εξαρθρήματος,	αλλά	πιο	συχνά	
παρουσιάζονται	μαζί	με	βλάβες	των	οπίσθιων
έξω	θυλακοσυνδεσμικών	στοιχείων.
Είναι	πολύ	βασικό	ο	εξεταστής	να	διαγνώσει	
τη	νευρολογική	βλάβη	στην	αρχική	εξέταση.	
Ασθενείς	που	οδηγούνται	αμέσως	στο	χει
ρουργείο	χωρίς	καλό	νευρολογικό	έλεγχο	
φέρνουν	τον	εξεταστή	σε	δύσκολη	θέση	
όταν	η	βλάβη	του	νεύρου	διαπιστωθεί	μετά	
το	χειρουργείο.	Οι	περισσότεροι	συνιστούν	
κλινική	παρακολούθηση	3	μηνών	πριν	επέμ
βουν	για	την	αντιμετώπιση	της	βλάβης	του	
νεύρου.	Η	πιθανότητα	να	αναλάβει	το	νεύρο	
είναι	<50%.	
Οι	θεραπείες	όπως	η	νευρόλυση	και	η	νευ
ρορραφή	δε	δίνουν	καλά	αποτελέσματα.	Η	
πρώιμη	αναστόμωση	προϋποθέτει	ακινητοποί
ηση	της	άρθρωσης	γεγονός	που	την	οδηγεί	
σε	δυσκαμψία.	
Μετά	από	τρεις	μήνες	παρακολούθηση	και	
εφόσον	το	νεύρο	δε	δείχνει	σημεία	ανάνηψης	
είναι	δυνατό	να	παρασκευαστεί	και	να	γίνει	
γεφύρωση	της	βλάβης	με	μόσχευμα,	χωρίς	
να	υπάρχει	ο	φόβος	της	ιατρογενούς	βλάβης.	
Εάν	αυτό	δεν	είναι	εφικτό,	τότε	συνιστάται	
τενοντομεταφορά	(οπίσθιου	κνημιαίου).

Κλινική εκτίμηση - Διάγνωση
Αξιολόγηση	της	άρθρωσης	του	γόνατος	με	
πολλαπλές	συνδεσμικές	κακώσεις	θα	πρέπει	
να	γίνει	με	ένα	συστηματικό	τρόπο,	ώστε	
να	εκτιμηθούν	πλήρως	όλες	οι	πιθανές	κα
κώσεις.
Μια	ολοκληρωμένη	κλινική	αξιολόγηση	
με	τη	συμπλήρωση	του	κατάλληλου	εργα
στηριακού	ελέγχου,	όπως	ακτινογραφιών,	
μαγνητικής	τομογραφίας	και	πιθανότατα	αρ
τηριογραφίας,	επιτρέπει	στον	εξεταστή	να	

σχηματίσει	μια	πλήρη	εικόνα	της	κάκωσης	
και	να	κάνει	το	σχεδιασμό	για	την	κατάλληλη	
αντιμετώπιση.
Το	ιστορικό	του	ασθενούς	σχετικά	με	το	
μηχανισμό	κάκωσης	και	η	θέση	του	τραυμα
τισμένου	μέλους	κατά	το	χρόνο	του	ατυχή
ματος	μπορεί	να	βοηθήσουν	στη	διάγνωση	
των	κακοποιηθέντων	συνδέσμων.	
Η	ακεραιότητα	του	δέρματος	και	η	εμφάνιση	
του	σημείου	αναδίπλωσης	στην	έσω	επιφά
νεια	του	γόνατος	υποδηλώνουν	οπίσθιοέξω	
εξάρθρημα.	Αυτή	η	κάκωση,	που	οφείλεται	
στη	μόνιμη	παρεκτόπιση	του	έσω	μηριαίου	
κονδύλου	μέσα	από	τραυματική	διάνοιξη	
του	έσω	αρθρικού	θύλακα,	πιστεύεται	ότι	α
ποτελεί	αντένδειξη	για	κλειστή	ανάταξη	του	
εξαρθρήματος,	γιατί	υπάρχει	ο	κίνδυνος	τις	
νέκρωσης	του	δέρματος.
Η	αρχική	αξιολόγηση	ενός	οξέως	τραυματι
σμένου	γόνατος	θα	πρέπει	οπωσδήποτε	να	
περιλαμβάνει	και	λεπτομερή	εξέταση	της	κα
τάστασης	τόσο	του	κνημιαίου	και	περονιαίου	
νεύρου	όσο	και	της	ιγνυακής	αρτηρίας.	Θα	πρέ
πει	όμως	να	τονιστεί	ότι	έχει	μεγάλη	σημασία	
η	ακριβής	εκτίμηση	της	λειτουργικότητας	των	
αγγείων	της	περιοχής,	γιατί	είναι	δυνατό	να	
συμβούν	καταστροφικές	επιπλοκές	όταν	δεν	
καταγραφεί	έγκαιρα	πιθανή	βλάβη	αυτών.
Αποκατάσταση	της	κυκλοφορίας	του	μέ
λους	μέσα	σε	6	ώρες	από	τον	τραυματισμό	
ελαχιστοποιεί	τον	κίνδυνο	για	καταστροφικές	
συνέπειες.
Αν	κάποιος	επικεντρωθεί	μόνο	στη	δραματι
κή	αστάθεια	που	υπάρχει	πολλές	φορές	σε	
ένα	εξάρθρημα	του	γόνατος	και	υποβαθμίσει	
την	αγγειακή	κατάσταση	του	μέλους,	αυτό	
μπορεί	να	αποβεί	πολύ	οδυνηρό.
Τα	τελευταία	χρόνια,	το	ποσοστό	ακρωτη
ριασμών	του	μέλους	μετά	από	τραυματικό	
εξάρθρημα	του	γόνατος	έχει	μειωθεί	δραστικά	
από	73%	στο	10%	και	αυτό	οφείλεται	στην	
έγκαιρη	διάγνωση	των	αγγειακών	προβλη
μάτων	καθώς	και	στη	βελτίωση	του	τρόπου	
θεραπείας.

Κλινική αξιολόγηση 
των συνδέσμων
Η	εκτίμηση	της	ακεραιότητας	των	συνδέ
σμων	με	τις	διάφορες	κλινικές	δοκιμασίες	
είναι	πολύ	δύσκολο	να	πραγματοποιηθεί,	
λόγω	έντονου	άλγους.	
Μεγάλη	αστάθεια	στις	δοκιμασίες	προσα
γωγής	και	απαγωγής	σε	θέση	έκτασης	του	
γόνατος	σημαίνει	ρήξη	των	πλαγίων	θυλακο
συνδεσμικών	στοιχείων	και	τουλάχιστον	του	
ενός	εκ	των	δύο	χιαστών	συνδέσμων.	Λεπτο
μερής	αξιολόγηση	θα	πρέπει	να	γίνει	κάτω	
από	γενική	αναισθησία	του	ασθενούς.
Η	κλινική	εξέταση	περιλαμβάνει:
1.	Δοκιμασίες	για	την	ανεύρεση	ρήξης	του	
πρόσθιου	χιαστού,	όπως	η	δοκιμασία	της	
πρόσθιας	συρταροειδούς	κίνησης	(anterior	
drawer	sign)	σε	κάμψη	του	γόνατος	90ο	και	
30ο	(Lachman	test)	και	η	δοκιμασία	ανεύρε
σης	πρόσθιουέσω	υπεξαρθρήματος	του	
έξω	κνημιαίου	κονδύλου	κατά	την	έκταση	
και	σύγχρονη	εφαρμογή	δύναμης	βλαισό
τητας	κατά	την	έξω	επιφάνεια	του	γόνατος	
(Pivotshift).
2.	Δοκιμασίες	για	την	ακεραιότητα	ή	μη	του	
οπίσθιου	χιαστού,	όπως	η	ανεύρεση	οπίσθιας	
συρταροειδούς	κίνησης	(posterior	drawer	
test)	και	η	αυτόματη	οπίσθια	παρεκτόπιση	
της	κνήμης	όταν	το	τραυματισμένο	μέλος	
συγκρατείται	από	τον	άκρο	πόδα	και	η	αρθρώ
σεις	του	ισχίου	και	του	γόνατος	βρίσκονται	σε	
κάμψη	90ο	(posterior	tibial	sag	sign).
3.	Δοκιμασίες	για	την	ακεραιότητα	της	οπί
σθιαςέξω	γωνίας.	Η	οπίσθια	έξω	γωνία	του	
γόνατος	έχει	πολύ	μεγάλη	σημασία	για	τη	
σταθερότητα	του	γόνατος.	Αποτελείται	από	
τον	έξω	πλάγιο	σύνδεσμο,	από	τον	ιγνυακό	
τένοντα,	από	τον	περονοϊγνυακό	σύνδεσμο,	
από	τον	τοξοειδή	σύνδεσμο	και	από	το	οπί

σθιοέξω	τμήμα	του	αρθρικού	θυλάκου.	
Η	ρήξη	του	συμπλέγματος	της	οπίσθιαςέξω	
γωνίας	αυξάνει	την	εξωτερική	στροφή	της	κνή
μης,	ιδιαίτερα	όταν	το	γόνατο	είναι	σε	κάμψη	
30ο.	Όταν	μαζί	με	τη	ρήξη	των	στοιχείων	της	
οπίσθιαςέξω	γωνίας	συνυπάρχει	και	ρήξη	του	
οπίσθιου	χιαστού	παρατηρείται	περαιτέρω	
αύξηση	της	εξωτερικής	στροφής	της	κνήμης	
μεταξύ	κάμψης	του	γόνατος	60ο	και	90ο.
Περαιτέρω	κλινικές	δοκιμασίες	είναι	η	ανεύ
ρεση	παθολογικής	υπερέκτασης	του	γόνατος	
με	έξω	στροφή	και	οπίσθια	παρεκτόπιση	του	
άνω	πέρατος	της	κνήμης	όταν	το	μέλος	α
νασηκώνεται	από	το	μεγάλο	δάκτυλο	του	
άκρου	ποδός	(external	rotation	recurvatum	
test),	όπως	και	η	ανεύρεση	του	reversed	
Pivotshift	test.

Μαγνητική τομογραφία
Η	μαγνητική	τομογραφία	βοηθά	πάρα	πο
λύ	στη	λεπτομερή	εκτίμηση	της	έκτασης	
της	βλάβης	και	παίζει	σημαντικό	ρόλο	στον	
προγραμματισμό	του	τρόπου	αντιμετώπισης	
της	κάκωσης.

Θεραπεία
Η	συντηρητική	θεραπεία,	η	οποία	συνίσταται	
σε	ανάταξη	του	εξαρθρήματος	και	ακινητοποί
ηση	της	άρθρωσης	για	6	εβδομάδες,	δίνει	αμ
φιλεγόμενα	αποτελέσματα,	γιατί	σε	μερικούς	
ασθενείς	παρατηρείται	έντονη	ελλειμματική	
αναπηρική	αστάθεια.	Άμεση	χειρουργική	απο
κατάσταση	των	συνδεσμικών	βλαβών	δίνει	
οπωσδήποτε	καλύτερη	σταθεροποίηση	της	
άρθρωσης,	αλλά	συχνά	προκαλεί	μόνιμη	
δυσκαμψία	αυτής.	
Κάτω	από	αυτήν	τη	θεώρηση	θα	πρέπει	
να	εκτιμάται	προσεκτικά	κάθε	περίπτωση	
εξαρθρήματος	του	γόνατος	και	να	αποφασί
ζεται	η	κατάλληλη	θεραπεία.	Θα	πρέπει	να	
επιτευχθεί	αφενός	η	λειτουργική	σταθερότητα	
της	αρθρώσης,	αφετέρου	η	πλήρης	κίνηση	
αυτής.	Αν	και	ένα	δύσκαμπτο	γόνατο	είναι	
σταθερό,	ταυτόχρονα	όμως	είναι	και	έντονα	
επώδυνο.
Βέβαια	υπάρχουν	και	απόλυτες	ενδείξεις	
για	άμεση	χειρουργική	αντιμετώπιση,	όπως	η	
συνύπαρξη	ρήξης	των	ανατομικών	στοιχείων	
της	οπίσθιαςέξω	γωνίας.	Στις	περιπτώσεις	
αυτές	θα	πρέπει	να	αποκαθίσταται	πλήρως	
η	βλάβη,	γιατί	η	συντηρητική	αγωγή	δίνει	
συνήθως	αναπηρική	αστάθεια.
Σήμερα,	με	την	εξέλιξη	της	τεχνολογίας	και	
την	είσοδο	της	ενδοσκόπησης	στην	ορθοπαιδι
κή	πράξη,	η	αποκατάσταση	όλων	των	συνδε
σμικών	βλαβών	σε	πρώτο	στάδιο,	με	άμεση	
έναρξη	κινησιοθεραπείας,	δίνει	τα	καλύτερα	
αποτελέσματα.	Βεβαίως	προτεραιότητα	στη	
σειρά	χειρουργικής	αποκατάστασης	έχει	πάντα	
η	αντιμετώπιση	της	βλάβη	της	οπίσθιαςέξω	
γωνίας	και	του	οπίσθιου	χιαστού.	Ο	πρόσθιος	
χιαστός	μπορεί	να	αντιμετωπισθεί	και	σε	δεύ
τερο	χρόνο.
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Εικόνα 4. Προφίλ	ακτινογραφία	
της	προηγούμενης	περίπτω-
σης.

Εικόνα 5. Προφίλ	ακτινογραφία	
βαρέως	εξαρθρήματος.	Εύκολα	
μπορεί	κανείς	να	υποπτευθεί	την	
υψηλή	πιθανότητα	νευραγγειακών	
βλαβών.

Εικόνα 3. Βαρύ	εξάρθρημα	γό-
νατος.
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